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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang kaya akan 

keanekaragaman budaya, keanekaragaman budaya tersebut nampak jelas terlihat 

dalam masyarakat indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang 

berbeda-beda. Perbedaan latar belakang suku bangsa inilah yang kemudian 

melahirkan berbagai macam bahasa, adat istiadat, budaya dan berbagai macam 

peninggalan-peninggalan sejarah yang berbeda-beda antara daerah yang satu 

dengan daerah lainnya di tanah air. 

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah di Indonesia, tercatat sebagai 

salah satu profinsi yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sejarah. Hal 

tersebut sangat wajar karena di sulawesi tenggara terdapat berbagai macam suku 

bangsa yang berbeda-beda. Heterogenitas suku bangsa yang ada di Sulawesi 

Tenggara tampak pula pada pelaksanaan upacara-upacara adat di suatu daerah 

tertentu, dimana terdapat akulturasi budaya pra-Islam dan pasca Islam. 

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan 

perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya 

saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang 

bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang 
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melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat
1
. 

Pengetahuan tentang nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah 

masyarakat tidak saja didapatkan dari simbol-simbol dan ritual-ritual budaya yang 

dipraktekkan oleh masyarakat. tetapi pengetahuan tentang nilai itu juga bisa 

didapatkan melalui kisah-kisah atau cerita rakyat. Cerita rakyat (folklore) 

biasanya merupakan ingatan kolektif yang ditransmisikan dari generasi ke 

generasi. James Danandjaya memberikan pendapat bahwa “cerita rakyat 

merupakan bentuk ekspresi kebudayaan daerah yang berharga, di dalamnya 

terkandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya sekaligus menjadi akar 

budaya baru”
2
. 

Pandangan hidup yang terkandung dalam cerita rakyat tidak saja dilihat 

dari tindakan tokoh secara fisik dan sikap perilakunya dalam struktur cerita. Akan 

tetapi, dapat pula di lihat dari unsur-unsur luar yang turut ikut membentuknya 

seperti “situasi sosial, esensi-esensi sosial, fakta sosial, dan kualitas sturuktur 

sosialnya”
3
. 

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang 

diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan 

sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan 

                                                           
1
Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Muamalat. (Yogyakarta : UII, 1993). h. 7 

2
James Danandjaya, Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. (Jakarta: Grafiti, 

2007). h. 9-10.  

3
Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik Sampai Post- Modernis 

(Edisi Revisi). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 6. 
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sehari-hari
4
. 

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan 

sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia ialah 

ibadah dalam hal pelepasan hajat. Dalam kehidupan masyarakat, pelepasan hajat 

merupakan ibadah seseorang hamba dalam membelanjakan hartanya di jalan 

Allah SWT. 

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe 

Selatan merupakan masyarakat yang banyak memiliki adat dan kebiasaan yang 

dilakukan dan diyakini. 

Salah satu kebiasaan masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten 

Konawe Selatan yang unik dan menarik untuk dibahas yaitu kebiasaan 

masyarakat mendatangi mandula-mandula sebagai pelepas hajat. Perayaan 

pelepasan hajat ini dengan berbagai variasi acaranya yang cukup memukau 

banyak kalangan dan dilakukan oleh para masyarakat. Masyarakat pun berjubel-

jubel antusias melaksanakannya dengan berbagai macam keyakinan dan tujuan 

hingga tanpa disadari acara ini seakan menjadi suatu kelaziman. Konsekuensinya, 

bila ada yang tidak menyelenggarakan acara tersebut berarti telah menyalahi 

aturan. Bahkan lebih jauh lagi acara tersebut seolah-olah membangun opini 

muatan hukum yaitu sunnah atau wajib dikerjakan, dan sebaliknya bid‟ah dan 

salah bila ditinggalkan. 

 

                                                           
4
M. Noor Mat dawam, Pengantar Ibadah Praktis, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980).  h. 5. 
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Dari hasil observasi awal di lokasi penelitian, penulis menemukan 

kebiasaan masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 

melakukan kebiasaan yang menarik diantaranya:  

1. Ketika dua mempelai selesai melakukan acara pernikahan, dalam selang 

beberapa hari kemudian pasangan pengantin tersebut mendatangi mandula-

mandula diikut sertakan orang tua dan keluarga yang lainnya untuk 

melakukan ritual (kebiasaan yang sering dilakukan nenek moyang mereka). 

Mereka meyakini kalau tidak pergi ke mandula-mandula melakukan ritual 

maka akan terjadi sesuatu terhadap pernikahannya. 

2. Ketika seseorang Ibu selesai melahirkan dengan selamat dan tidak ada 

hambatan maka mereka pun datang kemandula-mandula dengan membawa 

beberapa perlengkapan ritual. Hal ini dilakukan karena ingin mengucapkan 

rasa syukur karna ia melahirkan dengan selamat. 

3. Ketika seseorang diberi cobaan sakit, ia meyakini bahwa ia sakit karena sudah 

lama tidak mendatangi mandula-mandula. Maka ia mengucapkan janji (nazar) 

bahwa kalau ia sembuh maka ia akan datang kemandula-mandula lagi. Dan 

ketika ia sembuh maka ia datang ke mandula-mandula untuk melakukan ritual 

seperti biasanya. 

4. Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan meyakini 

bahwa Mandula-Mandula memiliki kekuatan gaib yang bisa melakukan 

sesuatu dan mengabulkan permintaan. 
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Hal yang sangat mengherankan adalah kurangnya usaha banyak orang 

untuk mencari kebenaran tentang status hukum kebiasaan ini ditinjau dari sudut 

pandang syari‟at Islam yang mulia. Oleh karena itu, penting sekali adanya 

penjelasan secara ilmiah dan komprehensif tentang masalah yang menjadi pro dan 

kontra ini sehingga tidak menyisakan celah-celah perdebatan dan keraguan pada 

masyarakat kaum muslimin tentang hakikat kebiasaan ini. 

Firman allah dalam surat Adz Dzariat ayat 56. 

                 

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku
5
. 

Berdasarkan paparan permasalahan tentang kebiasaan masyarakat 

mendatangi mandula-mandula sebagai pelepas hajat, maka perlu kiranya kajian 

yang lebih dalam ditinjau dari sudut pandang syari‟at Islam yang mulia. Dengan 

demikian penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebiasaan 

masyarakat mendatangi mandula-mandula sebagai pelepas hajat yang ditinjau dari 

hukum Islam khususnya pada masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten 

Konawe Selatan. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian 

ilmiah dengan judul “Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula 

Sebagai Pelepas Hajat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)”. 

                                                           
5
R.H.A. Soenarjo, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), h. 862. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat 

Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-

Mandula Sebagai Pelepas Hajat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe 

Selatan. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai 

Pelepas Hajat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat 

Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat Di Kecamatan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemahaman yang kurang jelas mengenai masalah 

yang akan diteliti, maka perlu dikemukakan definisi operasional variable 

penelitian. Adapun yang menjadi definisi operasional menurut penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kebiasaan masyarakat adalah perbuatan masyarakat yang diulang-ulang 

terhadap hal yang sama kemudain diterima serta diakui oleh masyarakat
6
. 

Dalam hal ini yaitu perbuatan masyarakat dalam hal mendatangi mandula-

mandula sebagai pelepas hajat. 

2. Mandula-Mandula yaitu “tempat yang dijadikan ajang dalam proses pelepas 

hajat yang diyakini oleh masyarakat memiliki sebuah kekuatan untuk 

mengabulkan permintaan”
7
. 

3. Lepas hajat yaitu “pelaksanaan keinginan atau janji (nazar) yang dimiliki oleh 

seseorang ketika telah diberi nikmat atau cobaan”
8
 dalam hal ini keinginan 

masyarakat untuk mendatangi mandula-mandula di Kecamatan Tinanggea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

4. Hukum Islam yaitu “hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah 

untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan 

hubungan sesama manusia”
9
. 

 

 

 

                                                           
6
Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kempat. (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 2008), h. 154. 

7
Wahyudi Pantja Sunjata. Kupatan Jalasutera Tradisi, Makna dan Simboliknya. (Yogyakarta: 

Depdikbud. 1997). h. 71. 

8
Soepanto. Upacara Tradisi Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan. 2007), H. 97. 

9
Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001) h. 

29. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula 

Sebagai Pelepas Hajat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat 

Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat Di Kecamatan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian terhadap Kebiasaan Masyarakat Mendatangi 

Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan) ini diharapkan 

memeberikan sejumlah manfaat, antara lain: 

1. Bagi peneliti dapat menambah khasanah keilmuan mengenai Kebiasaan 

Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat 

Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tinanggea 

Kabupaten Konawe Selatan). 

 



9 

 

 

2. Secara teoritis/akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai Kebiasaan 

Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat 

Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tinanggea 

Kabupaten Konawe Selatan) serta dapat menjadi bahan masukan bagi 

mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan 

mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian 

yang lebih banyak. 

3. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan tentang bagaimana 

hukum mendatangi mandula-mandula sebagai pelepas hajat. 

4. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara 

umum dan lebih terkhusus lagi bagi mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN 

Kendari. 

5. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas 

Syari‟ah IAIN Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 


